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Οδηγίες για την κλινική συνέντευξη
Επιλέξτε τα ερωτήματα βασιζόμενοι στις βαθμολογημένες απαντήσεις

του

M-CHAT. Χορηγήστε μόνο τα ερωτήματα εκείνα για τα οποία ο γονιός επισήμανε
συμπεριφορά που υποδεικνύει κίνδυνο για Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ),
δηλαδή τα ερωτήματα στα οποία τα παιδιά έχουν αποτύχει, και/ή εκείνα που ο
επαγγελματίας υγείας ανησυχεί ότι πιθανόν να μην έχουν απαντηθεί με ακρίβεια.
Σημείωση: Μόνο ένας

μικρός

αριθμός παιδιών που αποτυγχάνουν σε 10 ή

περισσότερα ερωτήματα θα έχει βαθμολογία στην κλινική συνέντευξη που δεν
απαιτεί παραπομπή για εκτίμηση και παρέμβαση. Οι επαγγελματίες υγείας μπορεί
να επιλέξουν να παρακάμψουν την

κλινική συνέντευξη όταν η συνολική

βαθμολογία στο M-CHAT είναι 10 ή περισσότερο, και να παραπέμψουν άμεσα το
παιδί για διαγνωστική εκτίμηση και πρώιμη παρέμβαση.
Βαθμολογείστε τα ερωτήματα στην κλινική συνέντευξη με τον ίδιο τρόπο όπως
στο M-CHAT. Εάν ένα ερώτημα έχει αποτύχει, υποδεικνύει κίνδυνο για ΔΑΦ.
Αποτυχία σε δύο κρίσιμα ερωτήματα (ερωτήματα 2, 7, 9, 13, 14, 15) ή σε
οποιαδήποτε τρία συνολικά, απαιτεί παραπομπή σε ειδικό. Σημειώστε ότι θετικός
ανιχνευτικός έλεγχος στην κλινική συνέντευξη δεν διαγιγνώσκει ΔΑΦ αλλά
υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο για ΔΑΦ.
Σημειώστε ότι εάν ο επαγγελματίας υγείας έχει ανησυχίες για ΔΑΦ, τα παιδιά θα
πρέπει να παραπέμπονται στον ειδικό ανεξάρτητα από τη βαθμολογία του MCHAT ή της κλινικής συνέντευξης.
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σελίδα M-CHAT για να καταγράψετε τις
βαθμολογίες αφού η κλινική συνέντευξη έχει ολοκληρωθεί.

M-CHAT

Βαθμολογήστε τα ερωτήματα της κλινικής συνέντευξης σε αυτή τη σελίδα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι
σημειωμένα με ΕΝΤΟΝΑ γράμματα και τα ερωτήματα αντίστροφης βαθμολόγησης, δηλαδή εκείνα για τα
οποία η βαθμολογία «Ναι» υποδεικνύει κίνδυνο για αυτισμό (11, 18, 20, 22), σημειώνονται με τη λέξη
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.
1.

Χαίρεται το παιδί σας όταν το κουνάτε ή το παίζετε στα γόνατά σας;

Ναι

Όχι

2.

Ενδιαφέρεται το παιδί σας για άλλα παιδιά;

Ναι

Όχι

3.

Αρέσει στο παιδί σας να σκαρφαλώνει σε πράγματα όπως οι σκάλες;

Ναι

Όχι

4.

Χαίρεται το παιδί σας όταν παίζει «κου-κου- τσα» ή κρυφτό;

Ναι

Όχι

5.

Παίζει ποτέ το παιδί σας αναπαριστώντας ότι μιλάει στο τηλέφωνο, ότι φροντίζει
τις κούκλες σαν μωρά ή άλλα παιχνίδια προσποίησης, δηλαδή «στα ψέματα»;

Ναι

Όχι

6.

Χρησιμοποιεί ποτέ το παιδί σας το δείκτη του χεριού του για να δείξει κάτι που θέλει
να ζητήσει;
Ναι

Όχι

7.

Χρησιμοποιεί ποτέ το παιδί σας το δείκτη του χεριού του για να δείξει κάτι
που του προκαλεί το ενδιαφέρον;

Ναι

Όχι

8.

Μπορεί το παιδί σας να παίξει σωστά με μικρά παιχνίδια (όπως αυτοκινητάκια ή
τουβλάκια) χωρίς να τα βάζει μόνο στο στόμα, να τα κουνάει ή να τα πετάει;

Ναι

Όχι

9.

Σας φέρνει το παιδί σας (στον γονέα) αντικείμενα για να σας δείξει κάτι;

Ναι

Όχι

10. Σας κοιτάζει το παιδί σας στα μάτια για περισσότερο από ένα ή δύο δευτερόλεπτα;

Ναι

Όχι

11. Εκδηλώνει το παιδί σας ποτέ υπέρμετρη ευαισθησία σε θορύβους
(για παράδειγμα κλείνοντας τα αυτιά του);
(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ)

Ναι

Όχι

12. Σας χαμογελάει το παιδί σας όταν βλέπει το πρόσωπό σας ή όταν του χαμογελάτε;

Ναι

Όχι

13. Σας μιμείται το παιδί σας (για παράδειγμα αν κάνετε ένα μορφασμό στο πρόσωπο
θα τον μιμηθεί);
Ναι

Όχι

14. Το παιδί σας ανταποκρίνεται στο όνομά του όταν το φωνάζετε;

Ναι

Όχι

15. Αν του δείξετε ένα παιχνίδι στην άλλη άκρη του δωματίου, το παιδί σας
θα το κοιτάξει;

Ναι

Όχι

16. Το παιδί σας περπατάει;

Ναι

Όχι

17. Αν εσείς κοιτάτε κάτι, θα το κοιτάξει και το παιδί σας;

Ναι

Όχι

18. Κάνει το παιδί σας ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάκτυλά του κοντά
στο πρόσωπό του;
(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ) Ναι

Όχι

19. Προσπαθεί το παιδί σας να τραβήξει την προσοχή σας στις δραστηριότητές του;

Ναι

Όχι

(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ) Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

22. Έχετε προσέξει το παιδί σας μερικές φορές να φαίνεται αφηρημένο, χωρίς να κοιτά
κάτι συγκεκριμένο, ή να περιφέρεται χωρίς σκοπό;
(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ) Ναι

Όχι

23. Όταν το παιδί σας αντιμετωπίζει κάτι ασυνήθιστο, σας κοιτάζει στο πρόσωπο για να
ελέγξει την αντίδρασή σας;

Όχι

20. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί μήπως το παιδί σας δεν ακούει;
21. Καταλαβαίνει το παιδί σας αυτά που λένε οι άλλοι;

Ναι

Βαθμολογία Κρίσιμων ερωτημάτων: ___________
Συνολική βαθμολογία: ___________
© 1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton, Hellenic translation by Dr Panagiota Pervanidou, MD and Dr George
P. Chrousos MD, Developmental and Behavioral Pediatrics Unit, First Department of Pediatrics, Athens University Medical
School, “Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece, 2009, with permission from the authors.

1. Αναφέρατε ότι ο/η _________________δεν χαίρεται όταν τον/την κουνάτε ή τον/την
παίζετε στα γόνατά σας, κλπ.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, χαίρεται όταν τον/την παίζετε
στα γόνατα σας ή τον/την κουνάτε;

Ναι

Όχι
Όταν τον/την κουνάτε ή τον/την παίζετε
στα γόνατά σας, πως αντιδρά;

ΠΕΡΑΣΕ

Γελάει ή χαμογελάει
Ναι q
Μιλάει ή μπαμπαλίζει
Ναι q
Ζητάει κι άλλο απλώνοντας τα χέρια του/της Ναι q

Όχι q
Όχι q
Όχι q

Άλλο (Περιγράψτε): ........................................................
.........................................................................................

Εάν ΟΧΙ σε όλα

Εάν ΝΑΙ σε κάποιο
από τα συγκεκριμένα
παραδείγματα

ΑΠΕΤΥΧΕ
ΠΕΡΑΣΕ

Εάν το «άλλο» είναι
ξεκάθαρα θετική
απάντηση

2. Αναφέρατε ότι ο/η ______________δεν ενδιαφέρεται για άλλα παιδιά.
(Κρίσιμο)
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας ενδιαφέρεται
για άλλα παιδιά;

Ναι

Όχι
Όταν είστε στον παιδότοπο ή στο σουπερμάρκετ,
το παιδί σας συνήθως ανταποκρίνεται στην
παρουσία ενός άλλου παιδιού;

Ενδιαφέρεται για άλλα παιδιά
πέρα από τα αδέρφιά του;

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι
Πως ανταποκρίνεται
το παιδί σας;

ΠΕΡΑΣΕ

(Τα ρωτάτε όλα)

Παίζει με το άλλο παιδί
Μιλάει στο άλλο παιδί
Επιθετική συμπεριφορά
Φωνοποιεί
Κοιτάζει το άλλο παιδί
Χαμογελάει στο άλλο παιδί

Ν αι q
Ν αι q
Ν αι q
Ν αι q
Ν αι q
Ν αι q

Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q

ΟΧΙ σε όλα

ΑΠΕΤΥΧΕ

Εάν ναι σε κάποιο:

Όχι
Το παιδί σας...........................
(συμπληρώστε τις απαντήσεις
που έχουν δοθεί παραπάνω
π.χ. παίζει, μιλάει, χαμογελάει,
κοιτάζει, ή φωνοποιεί)
την περισσότερη ώρα;

Ναι

ΑΠΕΤΥΧΕ

ΠΕΡΑΣΕ

3. Αναφέρατε ότι στον/στην __________ δεν του/της αρέσει να σκαρφαλώνει σε πράγματα όπως
σκάλες.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Ναι
Όχι
Επομένως, δεν του/της
αρέσει να σκαρφαλώνει;

Επομένως, του/της αρέσει να σκαρφαλώνει;

Ναι

Όχι

Του/της αρέσει να σκαρφαλώνει σε….

ΠΕΡΑΣΕ

... σκάλες;
... καρέκλες;
... άλλα έπιπλα;
... παιχνίδια παιδικής χαράς;

Ν αι
Ν αι
Ν αι
Ν αι

q
q
q
q

Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q

Ναι σε κάποιο

Όχι σε όλα

ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

4. Αναφέρατε ότι ο/η __________ δεν χαίρεται να παίζει «κου- κου- τσα» ή κρυφτό.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας
χαίρεται να παίζει
«κου-κου- τσα» ή κρυφτό;

Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ
Ναι

Αρέσουν στο παιδί σας παιχνίδια
αλληλεπίδρασης με άλλο πρόσωπο;

Όχι

Τι κάνει, όταν προσπαθείτε να παίξετε μαζί του
ένα παιχνίδι όπως το «κου-κου-τσα» ή το «κόλλα το»
(ή κάποιο από τα παραδείγματα που δίνονται δίπλα);

Παραδείγματα

Α. Χαμογελάει/γελάει

Ν αι
Ν αι
Ν αι
Ν αι

Φωνοποιεί με ευχαρίστηση
Ζητάει και άλλο λεκτικά
Ζητάει και άλλο μη λεκτικά

Εάν ναι, σε ένα ή
περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΠΕΡΑΣΕ

q
q
q
q

Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q

Β.

Αρνείται να παίξει
Κλαίει
Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα παιχνίδια
Αφήνει το παιχνίδι
όταν ο γονιός το ξεκινάει

οι θετικές
απαντήσεις
από
το πλαίσιο Α.

q
q
q

Όχι q
Όχι q
Όχι q

Ν αι

q

Όχι q

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα
μόνο από το πλαίσιο Β.

Εάν ναι σε παραδείγματα και από
τα δύο πλαίσια
Τι είναι
πιο σύνηθες;

Ν αι
Ν αι
Ν αι

οι θετικές
απαντήσεις
από
το πλαίσιο Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ

5. Αναφέρατε ότι ο/η __________ δεν παίζει ποτέ αναπαριστώντας ότι μιλάει
στο τηλέφωνο ή ότι φροντίζει τις κούκλες σαν μωρά ή άλλα παιχνίδια προσποίησης.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας παίζει
παιχνίδια προσποίησης;

Ναι

Μπορείτε να μου
δώσετε ένα
παράδειγμα;

Όχι

Μπορείτε να μου
δώσετε ένα
παράδειγμα;

Ναι

Έχει παίξει ποτέ παιχνίδι προσποίησης;

Όχι
Εάν ο γονιός δώσει κάποιο από τα
παρακάτω παραδείγματα, περνάει.

Εάν όχι, ρωτήστε παραδείγματα από τα παρακάτω

Σπρώχνει ένα αυτοκινητάκι σε φανταστικό δρόμο ________
Κάνει πως ανακατεύει φανταστικό φαγητό
ή βάζει μικρά σκεύη σε κουζίνα - παιχνίδι __________

Προσποιείται ότι είναι ρομπότ, αεροπλάνο,
μπαλαρίνα, ή κάποιος
άλλος αγαπημένος χαρακτήρας __________

Προσποιείται δουλειές του σπιτιού
(π.χ. σκουπίζει) __________

Βάζει μια κούκλα ή φιγούρα δράσης
σε ένα αυτοκινητάκι ή φορτηγό __________

Ταΐζει τον εαυτό του με κουτάλι-παιχνίδι ή πίνει
από άδειο ποτηράκι __________

Προσποιείται ότι μιλάει
στο τηλέφωνο __________

Ταΐζει κούκλα με αληθινό ή φανταστικό φαγητό __________

Εάν ο γονιός έδωσε κάποιο από τα
παραδείγματα που είναι στη λίστα

Εάν ο γονιός δε έδωσε κανένα από
τα παραδείγματα που είναι στη λίστα

ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

6. Αναφέρατε ότι ο/η ____________ δεν χρησιμοποιεί το δείκτη του χεριού του/της για να δείξει
κάτι που θέλει να ζητήσει.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας χρησιμοποιεί
το δείκτη για να ζητήσει κάτι;

Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ

Δείχνει ________

Εάν το παιδί σας θέλει κάτι που δεν μπορεί
να φτάσει, όπως ένα μπισκότο πάνω σε ένα πάγκο,
πως θα το πάρει;

Φτάνει προς το αντικείμενο με ολόκληρη
την παλάμη _______
Οδηγεί τον γονιό προς το αντικείμενο ________
Προσπαθεί να πάρει το αντικείμενο μόνο του ______
Το ζητάει ______

Εάν ανταποκρίνεται κάνοντας κάτι από τα παραπάνω:

Εάν πείτε “Δείξε μου,”
θα δείξει προς αυτό;

Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ
ΑΠΕΤΥΧΕ

7. Αναφέρατε ότι ο/η _____________ δεν χρησιμοποιεί το δείκτη του χεριού του/της για να δείξει
κάτι που του/της προκαλεί ενδιαφέρον. (Κρίσιμο)
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας χρησιμοποιεί
το δείκτη του με σκοπό να δείξει κάτι
που του προκαλεί ενδιαφέρον;

Ναι

Όχι

Θέλει ποτέ το παιδί σας να σας δείξει κάτι
ενδιαφέρον όπως ......

ΠΕΡΑΣΕ

...ένα αεροπλάνο στον ουρανό
...ένα φορτηγό στο δρόμο
... ένα ζωύφιο στο έδαφος
...ένα ζώο στην αυλή

Εάν Ναι :

Ν αι q Όχι q
Ν αι q Όχι q
Ν αι q Όχι q
Ν αι q Όχι q

Με ποιο τρόπο το παιδί σας, τραβάει την
προσοχή σας σε αυτό; Θα σας το δείξει
με το δείκτη του;

Όχι
Ναι

Όχι

Αυτό το κάνει για να εκδηλώσει
ενδιαφέρον και όχι για να
ζητήσει βοήθεια;

ΑΠΕΤΥΧΕ
Όχι

Ναι

ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

8. Αναφέρατε ότι ο/η __________δεν μπορεί να παίξει σωστά με μικρά παιχνίδια (π.χ.
αυτοκινητάκια ή τουβλάκια) χωρίς να τα βάζει μόνο στο στόμα, να τα κουνάει ή να τα πετάει.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι
Ναι
Επομένως, το παιδί σας ξέρει πώς
να παίζει σωστά με μικρά παιχνίδια;

Ναι

Όχι

Πως παίζει με
τα παιχνίδια;

Μπορείτε να μου
δώσετε ένα παράδειγμα;

Α.

ΠΕΡΑΣΕ

Φτιάχνει πύργο με κύβους____
Φτιάχνει απλά πάζλ ____
Παίζει με αυτοκινητάκια/φορτηγά ____
Βάζει σχήματα στη θέση τους ____
Στοιβάζει κρίκους σε ράβδο ____
Τοποθετεί κύπελλα το ένα μέσα στο άλλο ____

Εάν ναι, σε ένα ή
περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Β.
Βάζει παιχνίδια στο στόμα ____
Πετάει παιχνίδια____
Δεν παίζει με παιχνίδια ____
Καταπίνει κομμάτια ____
Βάζει σε σειρές τα παιχνίδια ____
Μεταφέρει ένα παιχνίδι σε όλο το σπίτι ____
Κολλάει το βλέμμα του στα παιχνίδια ____

Εάν ναι σε παραδείγματα και από τα δύο πλαίσια

Τι είναι
πιο σύνηθες;

ΠΕΡΑΣΕ

οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Α.

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα
μόνο από το πλαίσιο Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Β.

9. Αναφέρατε ότι ο/η __________ δεν φέρνει αντικείμενα σε εσάς (τον γονιό) για
να σας δείξει κάτι. (Κρίσιμο)
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας, φέρνει
αντικείμενα για να σας τα δείξει;

Ναι

Όχι

Το παιδί σας, σας φέρνει καμιά φορά:

ΠΕΡΑΣΕ

Μια εικόνα ή ένα παιχνίδι μόνο για να σας το δείξει; ____
Μια ζωγραφιά που έφτιαξε; ____
Ένα λουλουδάκι που έκοψε; ____
Ένα ζωύφιο που βρήκε στο χορτάρι; ____

Εάν ναι σε κάποιο:
Ναι

Όχι

Αυτό είναι μόνο για να
σας το δείξει και όχι για
να ζητήσει βοήθεια;
Όχι

Ναι

ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

10. Αναφέρατε ότι ο/η__________ δεν σας κοιτάζει στα μάτια για περισσότερο από
ένα ή δύο δευτερόλεπτα.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας,
σας κοιτάζει στα μάτια για
περισσότερο από ένα ή δύο
δευτερόλεπτα;

Ναι

Όχι
Σας κοιτάζει στα μάτια όταν χρειάζεται κάτι; ____
Όταν παίζει μαζί σας; ____
Όταν το ταΐζετε; ____
Όταν του αλλάζετε την πάνα; ____
Όταν του διαβάζετε ένα παραμυθάκι; ____

ΠΕΡΑΣΕ

Ναι μόνο σε ένα

Το παιδί σας, σας κοιτάζει
στα μάτια κάθε μέρα;

Όταν είστε μαζί όλη την μέρα,
σας κοιτάζει στα μάτια
τουλάχιστον 5 φορές;

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

ΑΠΕΤΥΧΕ
ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

Ναι σε δύο
ή περισσότερα

ΠΕΡΑΣΕ

Όχι σε όλα

ΑΠΕΤΥΧΕ

11. Αναφέρατε ότι ο/η __________ μερικές φορές μοιάζει υπερευαίσθητος/η στους θορύβους.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας δεν
είναι υπερευαίσθητο
στους θορύβους;

Ναι, δεν είναι
Όχι, είναι

Το παιδί σας αντιδρά αρνητικά στον ήχο από:
(ρωτάτε ότι χρειάζεται)....
....

ΠΕΡΑΣΕ
Εάν ναι σε δύο ή περισσότερα,
συνεχίστε:

Πως αντιδρά το παιδί σας σε... (παραθέστε
θορύβους που δεν αρέσουν στο παιδί σας);

Α.

ΠΕΡΑΣΕ

B.

Ήρεμα κλείνει
τα αυτιά ____
Εκφράζει λεκτικά
δυσαρέσκεια ____

Εάν ναι, σε ένα ή
περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Ουρλιάζει ___
Κλαίει ___
Κλείνει τα αυτιά του
ενώ είναι εκνευρισμένο ___

Εάν ναι σε παραδείγματα
και από τα δύο πλαίσια

Πλυντήριο ρούχων; ____
Μωρά που κλαίνε; ____
Μωρά που στριγγλίζουν ή τσιρίζουν; ____
Ηλεκτρική σκούπα; ____
Σειρήνες; ____
Κίνηση στους δρόμους; ____
Πόρτες που κλείνουν δυνατά; ____
Δυνατή μουσική; ____
Τηλέφωνο/κουδούνι που χτυπά; ____
Θορυβώδη μέρη όπως τα σουπερμάρκετ
ή τα εστιατόρια; ____
Άλλο (περιγράψτε):
______________________________________________
______________________________________________

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα
μόνο από το πλαίσιο Β.

ΠΕΡΑΣΕ

Τι είναι
πιο σύνηθες;

ΠΕΡΑΣΕ

οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Α.

Εάν ναι μόνο σε ένα

οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ

12. Αναφέρατε ότι ο/η _________ δεν σας χαμογελάει όταν βλέπει το πρόσωπό σας ή όταν
του χαμογελάτε.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας, σας
χαμογελάει όταν βλέπει το
πρόσωπό σας ή όταν
του χαμογελάτε;

Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ

Α.

Ρωτήστε συγκεκριμένα
τα παρακάτω παραδείγματα
εάν ο γονιός
δε δίνει δικά του

ΠΕΡΑΣΕ

Τι κάνει
τον/την ___________ να χαμογελάει;

B.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Χαμογελάει όταν ο γονιός χαμογελάει ____

Πάντα χαμογελάει ____

Χαμογελάει όταν ο γονιός μπαίνει στο δωμάτιο ____

Χαμογελάει κατά τη διάρκεια αγαπημένης
δραστηριότητας ή παιχνιδιού ____

Χαμογελάει όταν ο γονιός επιστρέφει ____

Χαμογελάει τυχαία ή χωρίς συγκεκριμένο λόγο ____

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΠΕΡΑΣΕ

Εάν ναι σε παραδείγματα
και από τα δύο πλαίσια:

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ

13. Αναφέρατε ότι ο/η

__________ δε σας μιμείται συνήθως. (Κρίσιμο)
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Ναι

Όχι

Επομένως, το παιδί σας,
σας μιμείται;

Ναι

Όχι
Το παιδί σας, σας αντιγράφει όταν:.....

Εάν ναι σε δύο
ή περισσότερα

ΠΕΡΑΣΕ

Βγάζετε τη γλώσσα σας;
Κάνετε ένα αστείο ήχο;
Γνέφετε αντίο;
Κάνετε παλαμάκια;
Βάζετε τα δάκτυλα σας στα χείλη σας
για να κάνετε «Σσσς»;
Στέλνετε φιλάκια;

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

q
q
q
q

Όχι q
Όχι q
Όχι q
Όχι q

Ναι q Όχι q
Ναι q Όχι q

Εάν ναι σε ένα ή κανένα

ΑΠΕΤΥΧΕ

14. Αναφέρατε ότι ο/η __________ δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του/της όταν
τον/την φωνάζετε. (Κρίσιμο)
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας
ανταποκρίνεται στο όνομά του;

Ναι

Εάν δεν κάνει κάτι ιδιαίτερα διασκεδαστικό ή
κάτι που να το απορροφά, ανταποκρίνεται συνήθως
στο όνομά του όταν το φωνάζετε;

Όχι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ

Ναι
Ναι

ΠΕΡΑΣΕ

Τι κάνει όταν φωνάζετε
το όνομά του;

Εάν ο γονιός δεν απαντήσει αυθόρμητα,
ρωτήστε τα παρακάτω παραδείγματα

Α.

ΠΕΡΑΣΕ

Β.

Σηκώνει τα μάτια _______
Μιλάει ή μπαμπαλίζει ______
Σταματά αυτό που κάνει ______

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Καμία αντίδραση _____
___
Φαίνεται ότι ακούει αλλά αγνοεί το γονιό________
Ο γονιός χρειάζεται να είναι μπροστά από
το πρόσωπο του παιδιού ________
Ανταποκρίνεται μόνο όταν το αγγίξετε ____________

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Β.

Εάν ναι σε παραδείγματα
και από τα δύο πλαίσια

ΠΕΡΑΣΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Α.

Τι είναι
πιο σύνηθες;

οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ

15. Αναφέρατε ότι αν δείξετε ένα παιχνίδι στην άλλη άκρη του δωματίου, ο/η __________
δεν το κοιτάζει. (Κρίσιμο)

Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Ναι

Όχι

Εάν δείξετε κάτι, τι κάνει συνήθως
το παιδί σας;

Επομένως, το παιδί σας κοιτάζει
σε αντικείμενα που του δείχνετε;

Εάν ο γονιός δεν απαντήσει
αυθόρμητα, ρωτήστε τα
παρακάτω παραδείγματα
Όχι
Ναι
Β.
Α.

ΠΕΡΑΣΕ

ΠΕΡΑΣΕ

Κοιτάζει το αντικείμενο ________
Το δείχνει ____
Κοιτάζει και σχολιάζει το αντικείμενο ____
Κοιτάζει εάν ο γονιός δείχνει και λέει «κοίτα»____

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

Αγνοεί το γονιό____
Κοιτάζει τριγύρω στο δωμάτιο τυχαία____
Κοιτάζει το δάχτυλο του γονιού ____

Εάν ναι σε παραδείγματα
και από τα δύο πλαίσια:

ΠΕΡΑΣΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Α.

Τι είναι
πιο σύνηθες;

ΑΠΕΤΥΧΕ

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Β.

ΑΠΕΤΥΧΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Β.

16. Αναφέρατε ότι το παιδί σας δεν περπατάει.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας
περπατάει χωρίς στήριξη;

Ναι

Οχι

ΑΠΕΤΥΧΕ
ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

17. Αναφέρατε ότι ο/η _____________δεν κοιτάζει τα πράγματα που εσείς κοιτάτε.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι
Ναι
Επομένως, το παιδί σας
κοιτάζει πράγματα που
εσείς κοιτάτε;

Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ

Α.

Τι κάνει, όταν εσείς κοιτάτε κάτι;

Εάν ο γονιός δεν
απαντήσει αυθόρμητα,
ρωτήστε τα παρακάτω
παραδείγματα

ΠΕΡΑΣΕ

Β.

Κοιτάζει το αντικείμενο που εσείς κοιτάτε _______
Δείχνει το αντικείμενο ________
Κοιτάζει γύρω για να δει τι κοιτάτε _______

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Α.

ΠΕΡΑΣΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Α.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Δε δίνει σημασία _______
Κοιτάζει το πρόσωπο του γονιού _________

Εάν ναι, σε ένα
ή περισσότερα
παραδείγματα μόνο
από το πλαίσιο Β.

Εάν ναι σε παραδείγματα
και από τα δύο πλαίσια:

Τι είναι
πιο σύνηθες;

ΑΠΕΤΥΧΕ
οι απαντήσεις
από το πλαίσιο
Β.

18. Αναφέρατε ότι ο/η _______________ κάνει ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάκτυλα
κοντά στο πρόσωπό του/της.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας δεν κάνει
ασυνήθιστες κινήσεις με τα δάκτυλα;

Όχι

Ναι
κάνει

Περιγράψτε αυτές τις κινήσεις.

Εάν ο γονιός δεν απαντήσει αυθόρμητα, ρωτήστε
τα παρακάτω παραδείγματα

ΠΕΡΑΣΕ
Α.

ΑΠΕΤΥΧΕ

Β.

ΠΕΡΑΣΕ
Κοιτάζει τα χέρια ____________
Κουνάει τα δάκτυλα όταν παίζει
«κου-κου-τσα» ______

Συστρέφει τα δάκτυλά του κοντά στα μάτια του ______
Κρατάει τα χέρια ψηλά κοντά στα μάτια _____
Κρατάει τα χέρια δίπλα στα μάτια του ______
Φτερουγίζει τα χέρια κοντά στο πρόσωπο ______
Άλλο (περιγράψτε)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Εάν ναι σε κάποια
απάντηση από
το πλαίσιο Β.
Αυτό συμβαίνει συχνότερα από
δύο φορές την εβδομάδα

ΠΕΡΑΣΕ

Όχι

Ν αι

ΑΠΕΤΥΧΕ

19. Αναφέρατε ότι ο/η _______________ δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας
στις δραστηριότητές του/της.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας προσπαθεί
να τραβήξει την προσοχή σας στις
δραστηριότητές του;

oa
Ναι

Όχι

Ρωτήστε κάθε ερώτηση.

ΠΕΡΑΣΕ

Το παιδί σας….
Λέει «Κοίτα!» ______
Φέρνει ένα παιχνίδι ή κάτι άλλο για να σας το δείξει (στον γονιό) _____
Κοιτάζει με προσμονή για να το επιβραβεύσετε ή
να του κάνετε κάποιο σχόλιο _____
Συνεχίζει να κοιτάζει για να δει αν εσείς (ο γονιός)
το κοιτάζετε _____

Εάν ναι σε ένα ή κάποιες φορές
σε δύο ή περισσότερα
από τα παραπάνω

ΠΕΡΑΣΕ

Εάν όχι σε όλα,
ή μερικές φορές
ναι σε ένα από
τα παραπάνω

ΑΠΕΤΥΧΕ

20. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι το παιδί σας δεν ακούει;

Όχι

Ναι

Επομένως, δεν έχετε αναρωτηθεί ότι
δεν ακούει;

Τι σας έκανε να το αναρωτηθείτε;
_____________________________________
_____________________________________
Συχνά αγνοεί τους ήχους;
Συχνά αγνοεί τους ανθρώπους;
Εάν όχι στη
δεύτερη και
τρίτη ερώτηση

Ναι έχω

Όχι

Εάν ναι, είτε
στη δεύτερη,
είτε στην τρίτη
ερώτηση

ΠΕΡΑΣΕ
ΠΕΡΑΣΕ

ΑΠΕΤΥΧΕ

Ρωτήστε όλους τους γονείς:
Έχει ελεγχθεί η ακοή του παιδιού σας; Εάν ΝΑΙ, ποια ήταν τα αποτελέσματα;
Σημειώστε τα αποτελέσματα

___ Μειωμένη Ακοή

___ Ακοή στο φυσιολογικό εύρος

Εάν μειωμένη ακοή > ΠΕΡΑΣΕ
Σημείωση: εάν οι γονείς αναφέρουν ότι αναρωτήθηκαν σχετικά με την ακοή του παιδιού τους
μόνο σαν μέρος του ελέγχου ρουτίνας > ΠΕΡΑΣΕ
Σημείωση: Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του ελέγχου ακοής, εάν το παιδί αγνοεί ήχους ή
ανθρώπους > ΑΠΕΤΥΧΕ

21. Αναφέρατε ότι ο/η _______________ δεν καταλαβαίνει αυτά που λένε οι άλλοι.

Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας
καταλαβαίνει αυτά που
λένε οι άλλοι

Στο πλαίσιο μιας γνώριμης διαδικασίας, μπορεί
να ακολουθήσει μια εντολή; Για παράδειγμα,
όταν ντύνεστε για να βγείτε βόλτα και του πείτε
να φέρει τα παπούτσια του…

Εάν ναι

Ναι

Όχι
Εάν όχι
ή μερικές φορές

ΠΕΡΑΣΕ

Εάν είναι η ώρα του βραδινού
και το φαγητό είναι στο τραπέζι,
και πείτε στο παιδί να καθίσει,
θα έρθει να καθίσει στο τραπέζι;

Όχι

Όταν η διαδικασία δεν
είναι γνώριμη, μπορεί να
ακολουθήσει μια εντολή;
(π.χ. «δείξε μου
τα παπούτσια σου»
χωρίς να το υποδεικνύετε)
Εάν χρειάζεται,
χρησιμοποιείστε άλλα
παραδείγματα:
«Φέρε μου το βιβλίο»,
«Φέρε μου τα κλειδιά μου».

Ναι

Ναι

ΑΠΕΤΥΧΕ
Όχι

ΠΕΡΑΣΕ
ΑΠΕΤΥΧΕ

22. Αναφέρατε ότι ο/η ______________ μερικές φορές φαίνεται αφηρημένος/η χωρίς να κοιτά
κάτι συγκεκριμένο, ή περιφέρεται χωρίς σκοπό.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;

Όχι

Ναι

Επομένως, το παιδί σας δεν κοιτά στο
κενό ή δεν περιφέρεται χωρίς σκοπό;

Όχι

Μπορείτε να μου δώσετε κάποια παραδείγματα αυτής
της συμπεριφοράς;
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ναι
(Εάν δεν αναφέρθηκε παραπάνω) Το παιδί σας
κοιτάει συχνά στο κενό;

ΠΕΡΑΣΕ
Όχι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Μόνο εάν ο
γονιός ρωτήσει): αυτές οι
συμπεριφορές χρειάζεται
να διαρκούν τουλάχιστον
λίγα λεπτά.

Ναι

(Εάν δεν αναφέρθηκε παραπάνω) Του αρέσει να περπατάει
γύρω-γύρω στο δωμάτιο αντί να απασχολείται με μια δραστηριότητα;

Ναι σε ένα από
τα παραδείγματα

Όχι και στα δύο
παραδείγματα

Το παιδί σας εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά (συμπληρώστε τη συμπεριφορά
που υποδεικνύεται από το γονιό) συχνά- τουλάχιστον μερικές φορές
την εβδομάδα; _______________
Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του (όχι παίζοντας για να ζαλιστεί)
συχνά- τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα; _______________

ΠΕΡΑΣΕ
Όχι και στα δύο

Ναι σε ένα
Το κάνει αυτό μόνο
όταν είναι κουρασμένο;

Όχι

Ναι

ΑΠΕΤΥΧΕ

23. Αναφέρατε ότι ο/η _______________ συνήθως δεν σας κοιτάζει στο πρόσωπο για να ελέγξει
την αντίδρασή σας όταν αντιμετωπίζει κάτι ασυνήθιστο και λίγο τρομακτικό.
Πράγματι, ισχύει ακόμα;
Όχι

Ναι

Επομένως, σας κοιτάζει στο πρόσωπο
για να ελέγξει την αντίδραση σας
όταν αντιμετωπίζει κάτι τρομακτικό;

Ναι

Εάν το παιδί σας ακούσει έναν
άγνωστο ή τρομακτικό θόρυβο
θα σας κοιτάξει πριν
αποφασίσει πώς θα
ανταποκριθεί;

Όχι
Ναι

Όχι

ΠΕΡΑΣΕ
ΠΕΡΑΣΕ

Το παιδί σας , σας κοιτάζει όταν
κάποιος άγνωστος πλησιάζει;

Ναι
Όχι

Τι κάνει το παιδί σας όταν έρχεται αντιμέτωπο
με κάτι ασυνήθιστο και λίγο τρομακτικό;

Μερικές φορές ή κατά πάσα πιθανότητα
θα κοιτάξει την αντίδραση των γονιών
________

ΠΕΡΑΣΕ

Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κοιτάξει
την αντίδραση των γονιών ___________

ΑΠΕΤΥΧΕ

